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Oleh 

 

 

BRIAN FRISKYAWAN 

 

 

 

Seiring semakin menipisnya cadangan minyak bumi, tentu mendorong pemerintah 

untuk melakukan pencarian sumber energi baru. Ekplorasi batubara merupakan 

pilihan yang tepat karena potensinya yang begitu besar di Indonesia khususnya di 

Provinsi Sumatera Selatan diketahui memiliki kandungan 37,80% dari total sumber 

daya di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan data dari 11 sumur berupa 

data log dan data core dan juga didukung oleh data geologi lokal daerah 

penelitian.Tujuan dilakukannnya penelitian ini adalah mengetahui model sebaran 

batubara dan ketebalan tiap seam di daerah penelitian serta jumlah sumberdaya 

batubara didaerah penelitian. Luas daerah penelitian ini sebesar 1124.41 ha dan 

memiliki 11 titik sumur bor. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data 

pengeboran dengan system full coring dan data logging geofisika, serta data uji 

kualitas. Data ini kemudian diolah menggunakan software Minescape 5.7 untuk 

mendapatkan hasil berupa pemodelan sebaran batubara, kualitas, dan juga estimasi 

sumberdaya pada daerah penelitian. Pada daerah penelitian ditemukan enam lapisan 

seam batubara, yaitu seam A1 dengan ketebalan rata rata 8,4 meter, seam A2 

dengan 13,12 meter, seam B dengan 19,05 meter, seam C dengan 8,03 meter , seam 

C1 dengan 8,23 meter dan seam C2 dengan 1,28 meter. Estimasi keseluruhan 

sumberdaya batubara pada daerah penelitian ini berjumlah 368133550 ton. 
 

Kata kunci : Logging, Sumberdaya Batubara, Sumatra Selatan  
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ABSTRACT 

 

 

 

COAL LAYER MODELING AND COAL RESOURCES 

CALCULATION BASED ON DATA LOG, CORE, AND COAL 

QUALITY AT MUARA TIGA BESAR MINE, PT BUKIT ASAM 

TBK., MUARA ENIM DISTRICT, SOUTH SUMATRA 

 

 

By 

 

 

BRIAN FRISKYAWAN 

 

 

 

Along with the depletion of petroleum reserves, it certainly encourages the 

government to search for new energy sources. Coal exploration is the right choice 

because of its huge potential in Indonesia, especially in South Sumatra Province, 

which is known to contain 37.80% of the total resources in Indonesia. This research 

was conducted using data from 11 wells in the form of log data and core data and 

is also supported by local geological data in the research area. The area of this 

research is 1124.41 ha and has 11 drilled wells. This study uses primary data in the 

form of drilling data with a full coring system and geophysical logging data, as well 

as quality test data. This data is then processed using Minescape 5.7 software to 

obtain results in the form of modeling coal distribution, quality, and resource 

estimation in the research area. In the research area, six coal seams were found, 

namely seam A1 with an average thickness of 8.4 meters, seam A2 with 13.12 

meters, seam B with 19.05 meters, seam C with 8.03 meters, seam C1 with 8, 23 

meters and seam C2 with 1.28 meters. The estimated total coal resources in this 

research area are 368133550 tons. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 
1.1. Latar Belakang 

Batubara adalah zat padat berupa batuan sedimen, berwarna coklat sampai 

hitam mengandung karbon lebih dari 50%, hidrogendan nitrogen serta sedikit 

sulfur (belerang), berasal dari akumulasi sisa-sisa tumbuh-tumbuhan 

termasuk vito plankton yang mengalami pembusukan, penimbunan, 

pemadatan, dan penekanan (Sukandarrumidi, 1995). Batubara merupakan 

bahan galian yang strategis dan salah satu sumber energy nasional yang 

mempunyai peran besar dalam pembangunan nasional. Informasi dari sumber 

daya dan cadangan batubara inilah yang menjadi acuan mendasar dalam 

merencanakan strategi kebijaksanaan energi nasional.  

Potensi dari batubara di Indonesia yang melimpah bisa menjadi alternatif 

energi selain bahan bakar minyak bumi. Untuk memenuhi kebutuhan energi 

tersebut makan dilakukan upaya eksplorasi guna menemukan sumber daya 

baru yang  potensial untuk dilakukan eksploitasi. Sumber daya batubara di 

Indonesia diperkirakan sebesar 61,366 miliar ton dan tersebar di beberapa 

daerah yaitu pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya. Di 

Provinsi Sumatera Selatan sendiri, potensi batubara diketahui memiliki 

kandungan terbanyak yaitu sebesar 37,80% dari total sumber daya batubara di 

Indonesia (Tim Kajian Batubara Nasional, 2006). Di Pulau Sumatera sendiri 

ada banyak perusahan yang bergerak di bidang tambang batubara ini, salah 

satunya, yaitu PT. Bukit Asam Tbk. di Desa Tanjung Enim, Kab. Muara 

Enim, Provinsi Sumatera Selatan. 

PT.  Bukit Asam (Tbk) Unit pertambangan Tanjung Enim memiliki izin 

usaha pertambangan yang sangat luas dimana salah satu lokasinya terletak di 
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daerah tambang Muara Tiga Besar Utara saat ini sedang dalam tahap 

eksplorasi  sehingga dibutuhkan banyak data pendukung untuk memetakan 

keterdapatan dan penyebaran dari sumberdaya batubara. Kegiatan eksplorasi 

ini meliputi pemboran dan pemetaan geologi rinci. Hasil kegiatan eksplorasi ini 

memberikan informasi geologi yang detail dan akurat mengenai estimasi 

sumber daya dan kualitas batubara di tambang Muara Tiga Besar, sehingga 

hasil kegiatan eksplorasi ini dapat memberikan sumber informasi yang sangat 

baik. Dalam merencanakan dan mengembangkan wilayah pertambangan 

batubara di Sumatera Selatan, kita dapat mengidentifikasi wilayah yang 

potensial untuk dieksplorasi.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pemodelan dan pola sebaran serta kemenerusan lapisan batubara serta 

perhitungan sumber daya pada daerah penelitian. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi litologi bawah permukaan daerah tambang berdasarkan 

data logging dan data Core. 

2. Menentukan kualitas dari batubara pada daerah penelitian. 

3. Menentukan ketebalan tiap seam dan estimasi sumberdaya batubara di 

daerah penelitian. 

 

1.3. Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini adalah pengolahan data 

core sebanyak 12 titik bor dengan 5 data logging di daerah pertambangan 

Muara Tiga Besar, Sumatra Selatan dan pengolahan data logging tersebut 

menggunakan software WellCad, dan selanjutnya dilakukan pemodelan dan 

perhitungan estimasi sumberdaya batubara menggunakan metode circular 

USGS dengan software Minescape 5.7. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 
2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada wilayah pertambangan batubara PT. Bukit 

Asam yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. 

Wilayah penambangan terbagi atas 3 blok, yaitu Enim Blok Muara Tiga 

Besar di sebelah Timur Kota Lahat, Tambang Air Laya di sebelah Utara 

Tanjung, dan Blok Banko yang terdapat di sebelah Timur Tanjung Enim 

dimana terdapat tambang Banko Barat. 

 

Gambar 1. Peta Lokasi PT Bukit Asam Tbk. (PTBA, 2014) 
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2.2. Stratigrafi Regional 

Stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah banyak dibahas oleh para ahli 

geologi yang terdahulu, khususnya ahli geologi yang bekerja di lingkungan 

minyak. Awalnya, fokusnya adalah pada sedimen Tersier. Sedimen tersier 

tidak terbuka untuk umum dan hanya dapat diterapkan pada lingkungan 

sendiri.  

 

Gambar 2. Skema Cekungan Sumatera Selatan (Koesoemadinata, 1978) 

2.2.1 Batuan Pra-Tersier 

Batuan Pra-Tersier cekungan Sumatera Selatan berada di dasar 

cekungan sedimen Tersier. Batuan beku, batuan metamorf dan batuan 

sedimen dapat ditemukan di cekungan ini. Batuan ini berumur 

Paleozoikum (Permakarbon) berupa slate dan yang berumur Mesozoikum 

(Yurakapur) berupa seri fasies vulkanik, dan bagian laut dalam. Dari 

zaman Kapur tengah hingga akhir, terjadi perlipatan dan patahan berat 

pada batuan Tersier ini. Selain itu juga terjadi intrusif batuan beku juga 

telah terjadi sejak zaman Orogenesa di tengah zaman Mesozoikum.  

 

2.2.2 Batuan Tersier 

Sedimentasi pada batuan Tersier memiliki dua tahap yaitu tahap susut 

laut dan tahap genang laut. Sedimen yang terbentuk pada saat terjadinya 

susut laut disebut Kelompok Palembang yang terjadi pada umur Miosen-
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Pliosen dan tersusun atas Formasi Air Benakat (ABF), Formasi Muara 

Enim (MEF), dan Formasi Kasai (KAF). Sedangkan yang terjadi pada 

tahap genang laut terjadi dari umur Eosen Awal sampai Miosen Tengah, 

dan disebut kelompok Telisa yang terdiri dari Formasi Lahat (LAF), 

Formasi Talang Akar (TAF), dan Formasi Baturaja (BRF) dan Formasi 

Gumai (GUF. (Spruyt, 1956). Deskripsi dari tiap formasi adalah sebagai 

berikut:  

 Formasi Lahat  

Formasi Lahat diendapkana dengan tidak selaras di atas batuan dasar, 

yang terdiri atas lapisan tipisan tuff andesitik yang secara berangsur 

berubah ke atas menjadi batu lempung tuffaan. Selain itu breksi andesit 

berseling dengan lava andesit, yang terdapat dibagian bawah. Batu 

lempung tuffaan, segarnya berwarna hijau dan lapuknya berwarna ungu 

sampai merah keunguan (Spruyt, 1956). Formasi ini terdiri dari tuff, 

aglomerat, batulempung, batupasir tuffaan, konglomeratan dan breksi yang 

berumur Eosen Akhir hingga Oligosen Awal. Formasi ini diendapkan 

dalam air tawar daratan. Ketebalan dan litologi sangat bervariasi dari satu 

tempat ke tempat yang lainnya karena bentuk cekungan yang tidak teratur, 

selanjutnya pada umur Eosen hingga Miosen Awal, terjadi kegiatan 

vulkanik yang menghasilkan andesit, kegiatan ini mencapai puncaknya 

pada umur Oligosen Akhir sedangkan batuannya disebut sebagai batuan 

”Lava Andesit tua” yang juga mengintrusi batuan yang diendapkan pada 

Zaman Tersier Awal (De Coster, 1974).  

 Formasi Talang Akar (Tomt)  

Formasi Talang Akar di bagian hilir Palembang tersusun dari lapisan 

batulanau, batupasir dan batubara yang diendapkan pada lingkungan laut 

dangkal sampai sementara. Menurut Pulunggono, 1976, Formasi Talang 

Akar berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal dan terendapkan 

secara serasi pada Formasi Lahat. Bagian bawah lapisan ini terdiri dari 

batupasir kasar, serpih dan sisipan batubara. Sementara di puncak, 

bergantian antara batu pasir dan batu serpih. Ketebalan Formasi Talang 

Akar adalah 400-850 meter.  
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 Formasi Baturaja (Tmb)  

Formasi ini diendapkan secara selaras di atas Formasi Talang Akar 

dengan ketebalan antara 200-250 m. Litologi dormasi ini terdiri dari 

batugamping, batugamping terumbu, batugamping pasiran, serpih 

gampingan,  batu gamping serpihan, dan napal kaya foraminifera, koral, 

dan moluska. Formasi ini diendapkan pada lingkungan litoral-neritik dan 

berumur Miosen Awal. 

 Formasi Gumai (Tmg)  

Formasi Gumai mengendap secara selaras di atas Formasi Baturaja 

yang menunjukkan transgresi terbesar di Cekungan Sumatera Selatan. 

Bagian bawah lapisan ini terdiri dari serpih kapuran dengan batugamping, 

batulanau dan napal yang diendapkan di lingkungan laut dalam. Formasi 

Gumai berumur Miosen Awal–Miosen Tengah.  

 Formasi Air Benakat (Tma)  

Formasi Air Benakat diendapkan di atas Formasi Gumai secara selaras 

dan pada formasi ini terjadi fase regresi. Ketebalan Formasi Air Benakat 

ini antara 100–1.300 m dan berumur Miosen Tengah–Miosen Akhir 

dimana formasi ini terdiri dari batupasir abu-abuhhitam kebiruan, batu 

lempung putih kelabu dengan sisipan batupasirshalus , glaukonitan 

setempat mengandung lignit dan di bagian atas mengandung tuffan 

sedangkan bagian tengah kaya akan fosil foraminifera. Formasi ini 

diendapkan pada lingkungan laut dangkal.  

 Formasi Muara Enim (Tmpm)  

 Formasi Muara Enim diendapkan di atas Formasi Air Benakat secara 

selaras dan terjadi pada lingkungan laut dangkal, dataran delta, paludal, 

dan non marin. Formasi ini terdiri dari  batupasir, batulanau, batulempung, 

dan batubara. Batupasir pada formasi ini mengandung glaukonit dan debris 

volkanik. Pada formasi ini terdapat oksida besi berupa konkresi–konkresi 

dan silisified wood. Sedangkan batubara yang terdapat pada formasi ini 
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umumnya berupa lignit. Ketebalan formasi ini 500–1000 m, Formasi 

Muara Enim berumur Miosen–Pliosen Awal.  

 

 Formasi Kasai (Qtk)  

Formasi Kasai diendapkan secara selaras di atas Formasi   Muara Enim 

dengan ketebalan 850–1.200 m. Formasi ini terdiri dari tefra riolitik dan 

batupasir tufaan di bagian bawah. Bagian atas terdiri dari tuff pumice kaya 

kuarsa, konglomerat, batupasir, tuff pasiran dengan lensa rudit yang 

mengandung pumice dan tuf berwarna abu-abu kekuningan, banyak 

dijumpai sisa sisa tumbuhan dan lapisan tipis lignit serta kayu yang 

terkersikkan. Fasies pengendapannya adalah fluvial dan alluvial fan. 

Formasi Kasai berumur Pliosen Akhir–Plistosen Awal.  Deskripsi formasi 

yang tersusun pada batuan tersier secara lengkap yang dapat dilihat 

Gambar 3.  
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Gambar 3. Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan (Bishop and Henkel, 2001) 

2.3 Stratigrafi Daerah Penelitian 

Daerah penelitian ini merupakan Formasi Muara Enim. Dimana  pada 

Formasi Muara Enim ini stratigrafinya dibagi menjadi empat sub-bagian, 

yang diberinama berturut turut (dari bawah keatas) yaitu M1, M2, M3, dan 

M4 seperti yang tertera pada Gambar 4 dibawah ini. 
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Gambar 4. Sekuen Stratigrafi dan Kolom Litologi Formasi Muara Enim  Tanpa 

Skala (PT. Bukit Asam, 2007). 

 

Dari keempat sub-bagian tersebut, yang mengandung banyak sumber daya 

batubara di daerah penelitian ini amayoritas bedapa pada sub bagian M2,  

lapisan-lapisan tersebut diberi nama yang berbeda, dari beberapa tersebut  

terdapat beberapa lapisan batubara utama. Adapun nama sub-bagian lapisan 

M2 dari yang berumur tua sampai yang berumur muda, yaitu: 
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 Lapisan Petai (Batubara Seam C ) 

Lapisan batubara ini mempunyaiaketebalan antara 6–10 m. lapisan ini 

banyak dijumpai sisipan tipis batu lempung/batulanau karbonan dimana 

lapisan tersebut menjadi pemisahan (split) antara seam C1 dan C2 dengan 

ketebalan masing-masing 5,0 dan 10,1 m. Di atas lapisan batubara C ini 

ditutupi oleh batupasir lanauan yang sangat keras dengan ketebalan antara 

25,0 sampai 44,0 m.  

 Lapisan Suban (Batubara Seam B) 

Lapisan Suban memiliki ketebalan sekitar 17,0 m. lapisan ini di 

beberapa tempat mengalami pemisahan (split) antara seam B1 dan B2 

dengan ketebalan masing-masing 8,0–14,55 m dana3,0–5,8 m. Pada jarak 

antara kedua seam  ini biasa dijumpai batu lempung dan batulanau dengan 

tebal 2,0–5,0 m (disebut interburden C1–B2), sedangkan pada lapisan 

atasnya biasa ditutupi oleh batu lempung dengansketebalan 15,0–23,0 m 

yang berinterklasi dengan batu pasir dan batulanau (disebut interburden 

B2-B1), sedangkan di atas lapisan batubara B atau B1 ditutupi oleh 

batulempung dengan ketebalan 15,0–23,0 m yang berinterkalasi dengan 

batu pasir dan batulanau (disebut interburden B1–A2) serta pada jarak 

antara seam A2 dan B1 biasa dijumpai adanya lapisan tipis (0,4-0,6 m) 

batubara atau batu lempung karbonan yang dikenal dengan istilah Suban 

Marker. 

 Lapisan Mangus Lower (Batubara Seam A2) 

Lapisan Mangus Lower memiliki ketebalan sekitar 9,8–14,7 m dijumpai 

sisipan tipis batulempung sebagai lapisanapengotor (clayband). Di atas 

lapisan batubara A2 ini ditutupi oleh batulempung tuffaan dengan 

ketebalan 2–5 m disebut sebagai interburden A2–A1.  

 Lapisan Mangus Upper (Batubara Seam A1) 

Ketebalan lapisan mangus upper sekitar 5.0-13,25m. Lapisan batubara 

A1 ditutupi dengan batu lempung bentonit, yang dikenal sebagai 

overbuden atas A2-A1, dengan ketebalan sekitar 70-120 m, dan lapisan 

overburden memiliki lapisan batubara yang dikenal sebagai lapisan 
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batubara gantung atau hanging wall. Deskripsi penampang litologi daerah 

penelitian secara lengkap yang dapat dilihat Gambar 5. 

 

Gambar 5. Penampang Litologi daerah penelitian” (Tanpa Skala) 

(PT.Bukit Asam, 2014). 
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III. TEORI DASAR 
 

 

 

 

3.1. Ganesa Batubara 

Batubaraaadalah padatan berupa batuan sedimen yang dapat terbakar. 

Batubara terbentukadari sisa-sisa tumbuhan yang terhumifikasi, yang 

berwarna coklat sampai kehitamanayang selanjutnya terkena proses fisika dan 

kimia dan berlangsung selama jutaanatahun sehingga mengakibatkan 

pengkayaan kandungan karbonnya (Anggayana, 2002).  

Secara garis besar, batubaraaterdiri dari zatiorganik, air dan bahan mineral. 

Untuk sampai terbentuknya batubara, adaibeberapa tahapan yang harus dilalui 

oleh batuan dasar pembentuknya.aTahapanstersebut yaitu pada tahapan 

pertama terbentuknya gambut (peatification)dyang merupakan proses 

mikrobial dan perubahan kimiaa(biochemicalscoalification). Serta tahap 

selanjutnya adalah perubahanastruktur kimiasdan fisika pada endapan 

pembentukan batubara (geochemicalacoalification) yang dipengaruh oleh 

suhu, tekanan dan waktu.aAda beberapaaparameteruyang mengendalikan 

pembentukan batubara, yaitusadanya sumber vegetasi,sposisi muka air tanah, 

penurununan yang terjadi bersamaan dengan pengendapan, penurunan yang 

terjadi setelah pengendapan, kendali lingkungan geoteknik endapan batubara 

dan lingkungan pengendapansterbentuknya batubara. Model geologi untuk 

pengendapan batubara menerangkan hubungan antara genesa batubara dan 

batuan sekitarnya baikssecara vertikal maupun lateral pada suatu cekungan 

pengendapan dalam kurun waktu tertentu (Diessel, 1992).  
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Gambar 6. Jenis, Sifat, dan Kelas Batubara (Sukandarrumidi, 1995) 

 

3.2. Proses Pembentukan batubara 

Batubara berasal dari tumbuhan yang terkena proses geologi setelah 

diendapkan, yang membentuk endapan batubara yang dikenal saat ini. Bahan 

karbon yang berasal dari tumbuhan memiliki komposisi utama karbon dan 

hidrogen. Selain itu, terdapat juga kandungan mineral nitrogen. 

Substansiautamanya adalah cellulose yang merupakan bagian dari selaput 

selstumbuhanayang mengandung karbohidrat yang tahan terhadap perubahan 

kimiawi.aPembusukan dari bahan tumbuhan merupakan proses yang terjadi 

tanpad adanyaaoksigen,  kemudian berlangsung di bawah air yang disertai 

aksi dari bakteri,asehingga terbentuklah arang kayu. Tidak adanya oksigen 

menyebabkanahidrogen lepas dalam bentuk karbondioksida atau 

karbonmonoksida danabeberapa dari keduanya berubah menjadi metan. 

.Vegatasi pada lingkunganatersebut mati kemudian terbentuklah peat 

(gambut). Kemudian gambutatersebut mengalami kompresi dan juga 

pengendapan di antara lapisanasedimen dan mengalami kenaikan temperatur 

akibat geothermal gradient.aAkibatsproses tersebut maka terjadi pengurangan 

porositas dan penguranganamoisture sehingga terlepasnya grup OH, COOH, 

OCH3, dan CO dalam wujud cairddan gas. Karena banyaknya unsur oksigen 

dan hidrogen yang terlepas maka unsur karbon relatif bertambah yang 

mengakibatkan terbentuknya lignit (browndcoal). Kemudian dengan adanya 
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kompresi yang terusmenerus serta kenaikan temperatur maka kemudian 

terbentuklah batubara sub-bituminus dan bituminusFdengan tingkat kalori  

lebih tinggi dibandingkan dengan brown coal. Bumi tidakfpernah berhenti, 

oleh karena itu kompresi terus berlangsung diiringi bertambahnya temperatur 

sehingga moisture sangat sedikit serta unsur karbon yangabanyak merubah 

batubara sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi,dyaitu antrasit yang 

merupakan batubara dengan kualitas tertinggi (Cook, 1982). Proses 

pembentukan batubara sendiri dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Proses Pembentukan Batubara (Cook,1982) 

 

3.3. Proses Terbentuknya Batubara 

Berdasarkan tempat pembentukannya, batubara dikenaladengan dua teori, 

yaitu: (Sukandarrumidi, 1995) 

3.3.1. Teori Insitu 

Teori insitu mengatakan bahwa bahan-bahan pembentukan lapisan 

batubara, terbentuknya di tempat asal dimana tumbuh-tumbuhan itu 

berada. Dengan demikian segera setelah tumbuhan tersebut mati  belum 

mengalami proses transportasi, tertutup oleh lapisan sedimen dan 
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mengalami proses coalification. Jenis batubara yang terbentuk 

denganscara ini mempunyai penyebaran yang luas dan merata serta 

kualitasnyaalebih baik, karena kandungan abunya relatif kecil. Batubara 

yangaterbentuk seperti ini di Indonesia didapatkan di lapangan batubara 

Muara Enim, Sumatera Selatan. 

3.3.2. Teori Drift 

Menurut teori drift, bahan yang membentuk lapisan batubara terjadi di 

tempat yang berbeda dari tempat tumbuh-tumbuhan menghuni dan 

berkembang sebelumnya. Dengan demikian, tumbuhan mati diangkut 

dengan media pengangkut berupa air, kemudian terakumulasi pada suatu 

daerah yang tertutup batuan sedimen dan mengalami proses coalification. 

Jenis batubara yang dihasilkan dari proses ini tidak tersebar luas, tetapi 

ditemukan di beberapa tempat, tetapi karena mengandung pengotor 

mineral yang terangkut bersama selama proses pengangkutan dari asal 

tanaman ke tempat sedimentasinya. Contoh batubara yang seperti ini di 

Indonesia dapat ditemukan di lapangan batubara Delta Mahakam kuno di 

Kalimantan Timur. 

3.4. Klasifikasi Peringkat Batubara 

Semakin tinggi kualitas dari batubara,amaka kadar karbonnya akan 

meningkat, sedangkan kandungan hidrogen danaoksigennya akan berkurang. 

Batubara bermutu rendah, seperti lignite dan sub-bituminous, memiliki tingkat 

kelembaban (moisture) yang tinggi dan kadarakarbon yang rendah, sehingga 

energi yang terkandung juga rendah. Semakinatinggi mutu batubara, 

umumnya akan semakin keras, kompak, dan warnanyaaakan semakin hitam 

mengkilat. Selain itu, kelembabannya pun akan berkurangasedangkan kadar 

karbonnya akan meningkat, sehingga kandungan dariaenerginya juga semakin 

besar. Ada 3 macam klasifikasi yang dikenal untuk dapatamemperoleh beda 

variasi kelas dari batubara yaitu (Miller, 2005) : 

Untuk mengetahui tingkat (Rank) dariabatubara maka diperlukan analisis 

klasifikasi batubara. Klasifikasi yang saat iniaumum digunakan yaitu 

klasifikasi yang dibuat oleh ASTM (American Society foraTesting and 

Materials ) (ASTM, dalam Wood dkk, 1983)  
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Parameter dasar yang digunakan dalam klasifikasi ASTM, yaitu: 

1. Untukabatubara berperingkat tinggi (fixed carbon ≥69%), parameter 

yangadigunakan adalah jumlah karbon tertambat (fixed carbon) dan zat 

terbang (volatile matter). 

2. Untukabatubara berperingkat rendah (fixed carbon≤ 69%), maka 

parametersdyang digunakan adalah nilai kalori (calorific value)-nya. 

3. Parameteratambahan, berupa sifat karakter penggumpalan (coking). 

 

Tabel 1. KlasifikasiaPeringkat Batubara oleh ASTM (ASTM dalam Wood dkk, 

1983) 

Ss Group 

Fixed Carbon 

,% , dmmf 

Volatile Matter 

Limits, % , 

dmmf 

Calorific Value Limits BTU per 

pound (mmmf) 

Equal 

or 

Greater 

Than 

Less 

Than 

Greater 

Than 

Equal 

or 

Less 

Than 

Equal 

or 

Greater 

Than 

Less 

Than 

Agglomerating 

Character 

I Anthracite* 

Meta-anthracite 98 
  

2 
  

nonagglomerating 

Anthracite 92 98 2 8 
   

Semianthracite 86 92 8 14 
   

II Bituminous 

Low volatile 

bituminous coal 
78 86 14 22 

   

Medium 

volatilebituminous 

coal 

69 78 22 31 
   

High volatile A 

bituminous coal  
69 31 

 
14000D 

 
commonly 

High volatile B 

bituminous coal     
13000D 14000 agglomerating**E 

High volatile C 

bituminous coal     
11500 13000 

 

     
10500 11500 agglomerating 
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III 

Subbituminous 

Subbituminous A 

coal     
10500 11500 

 

Subbituminous B 

coal     
9500 10500 

 

Subbituminous C 

coal     
8300 9500 nonagglomerating 

IV. Lignite 
Lignite A 

    
6300 8300 

 
Lignite B 

     
6300 

 
 

Hasil analisisaproksimat yang dilakukan pada laboratorium memiliki nilai 

kalori pada basisapelaporan air dried basis (adb). Pada basis adb ini, contoh 

batubara ditempatkanapada ruangan udara terbuka, sehingga secara perlahan 

kadar airnya akanamencapai titik skesetimbangan dengan kelembaban udara. 

Sedangkan untukapenggolongan batubara menggunakan klasifikasi 

ASTM, batubara digolongkanaberdasarkan nilai kalori pada  basis pelaporan 

dry mineral matter free (dmmf).aAnalisis dengan menggunakan basis dmmf 

ini akan memberikan gambaranadimengenai komposisi organic murni pada 

batubara. Untuk mengkonfersianilai kalori dalam basis adb menjadi dmmf 

digunakan Parr Formulas (ASTM dalam Wood dkk, 1983) dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

𝐹𝐶 (𝑑𝑚𝑚𝑓) =
{(𝐹𝐶(𝑎𝑑𝑏)−0,15×𝑆)100}

{100−(M+1,08×A+0.55×S)}
    (1) 

 

𝐵𝑡𝑢 = 1.8185 × 𝐶𝑉(𝑎𝑑𝑏)     (2) 

 

𝐶𝑉(𝑑𝑚𝑚𝑓) =
{(𝐵𝑡𝑢−50×𝑆)100}

{100−(M+1,08×A+0.55×S)}
   (3) 

𝑉𝑀(𝑑𝑚𝑚𝑓) = 100 − 𝐹𝐶(𝑑𝑚𝑚𝑓)    (4) 

Dimana, 

FC = Fixed Carbon (%) 

VM = Volatille Matter (%) 

CV = Calorie Value (%) 

M  = Inhern Moisture adb (%) 
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A  = Ash adb (%) 

S  = Total Sulfur adb (%) 

Btu = British Thermal Unit; per pound  

3.5. Tipe Endapan Batubara dan Kondisi Geologi 

Secara umum endapanabatubara di Indonesia terdapat dalam tipe 

endapan batubara Ombilin, SumateraaSelatan, Kalimantan Timur, dan 

Bengkulu. Tipe endapan batubara tersebutamasing-masing memiliki 

karakteristik yang berbeda dimana mencerminkanasejarah sedimentasinya. 

Selain itu, proses pasca pengendapan sepertiatektonik, metamorfosis, 

vulkanik dan proses sedimentasi lainnya mempengaruhiakondisi geologi atau 

tingkat kompleksitas pada saat pembentukan batubara. Berdasarkan dari 

proses sedimentasi dan juga pengaruh tektonik, karakteristikageologi tersebut 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok geologiasederhana, 

kelompok geologi moderat, dan juga kelompok geologi kompleks (Soejoko, 

2002). 

3.5.1. Kelompok Geologi Sederhana 

Endapan batubara dalamakelompok geologi sederhana pada umumnya 

tidak terpengaruhi oleh aktivitasatektonik, seperti sesar, lipatan dan intrusi. 

Lapisan batubara umumnya landai,amenerus secara lateral sampai ribuan 

meter, dan hampir tidak mempunyaiapercabangan. Ketebalan dari tiap 

lapisan batubara secara lateral dan kualitasnya tidak memperhatikan 

variasi yang berarti. Contoh jenis kelompok iniaantara lain, di Lapangan 

Banko Selatan dan Muara Tiga Besar (Sumatera Selatan), Senakin Barat 

(Kalimantan Selatan), dan Cerenti (Riau).  

3.5.2. Kelompok Geologi Moderat 

Kelompok batubara ini mengendap di bawah pada berbagai kondisi 

sedimentasi dan mengalami beberapa perubahan pasca-sedimen dan 

structural. Sesar dan lipatannyaatidak banyak, begitu pula pergeseran dan 

perlipatan yang diakibatkan relatifasedang. Kelompok ini juga dicirikan 

pula oleh kemiringan lapisan danavariasi ketebalan lateral yang sedang 

serta berkembangnya percabanganalapisan batubara, namun sebarannya 

masih dapat diikuti sampai ratusanameter. Kualitas barubara secara 
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langsung berkaitan dengan tingkat perubahanayang terjadi baik pada saat 

proses sedimentasi berlangsung maupun padaapasca pengendapan. Pada 

beberapa tempat intrusi batuan beku mempengaruhiastruktur lapisan dan 

kualitas batubaranya. Endapan barubara kelompok iniaterdapat antara lain 

di daerah Senakin, Formasi Tanjung (Kalimantan Selatan), Lao Janan-Lao 

kulu, Petanggis (Kalimantan Timur), Suban dan AiraLaya (Sumatera 

Selatan), serta Gunung Batu Besar (Kalimantan Selatan). 

3.5.3. Kelompok Geologi Kompleks 

Batubara pada kelompok ini diendapkan dalam sistemasedimentasi 

yang komplek atau telah mengalami deformasi tektonik yangaekstensif 

yang mengakibatnya terbentuknya lapisan batubara denganaketebalan 

yang beragam. Kualitas batubara sangat dipengaruhi oleh perubahan yang 

terjadi selama atau setelah proses sedimentasi, seperti pembelahan atau 

eksudasi (kerusakan lapisan/ washout). Perpindahan, lipatan, dan 

overmatch yang disebabkan oleh pergerakan kerak adalah hal yang umum 

dan serupa di alam, sehingga sulit untuk mengkorelasikan lapisan 

batubara. Perlipatan yang kuat juga mengakibatkan kemiringan yang terjal. 

Secara lateral, sebaran lapisan batubaranya terbatas dan hanya dapat 

diikuti sampaiapuluhan meter. Endapan batubara dari kelompok ini, antara 

lain,adiketemukan di Ambaking, Formasi Warukin, Ninian, Belahing 

dansUpau (Kalimantan Selatan), Sawahluhung (Sawahlunto, Sumatera 

Selatan), daerah Air Kotok (Bengkulu), Bojongmanik (Jawa Barat), serta 

daerahabatubara yang mengalami ubahan intrusi batuan beku di Bunian 

Utara (Sumatera Selatan) (SNI, 1998). 

 

3.6.  Sumber Daya dan Cadangan Batubara 

Perhitungan sumberdaya batubara dilakukan dengan tujuan mengetahui 

berapa banyak endapan batubara yang dapat dimanfaatkanaauntuk 

kepentingan pertambangan. Menurut Koesoemadinata (2000). Sumber daya 

adalah jumlah endapan yang hanya didasarkan pada interpretasi geologi dan 

tidak termasuk interpretasi penambangan. Cadangan adalah jumlah deposit 

bijih dan mencakup semua dampak dan aspek industri pertambangan, karena 
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ukuran, bentuk, kedalaman, dan kadar sumber daya telah diketahui dengan 

baik. 

Sumberdaya batubara merupakan bagian dari endapan batubara yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan. Sumber daya batubara iniadibagi dalam kelas 

berdasarkan tingkat keyakinan geologi yang ditentukanasecara kualitatif oleh 

kondisi geologi atau tingkat kompleksitas dan secaraakuantitatif oleh kondisi 

geologi atau tingkat keyakinan geologi yang ditentukanasecara kualitatif oleh 

kondisi geologi atau tingkat kompleksitas dan secara kuantitatif oleh jarak 

titik informasi. Sumberdaya ini dapat meningkatkan menjadi cadangan 

apabila setelah dilakukan kajian kelayakan dinyatakan layak (BSN,1988). 

3.6.1. Sumberdaya Batubara 

Kelas sumberdaya batubara dibagi sebagai berikut: 

 Sumber Daya Batubara Hipotetik (Hypothetical Coal Resource) 

Sumber daya batu bara hipotetik adalah batu bara di daerah 

penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang dihitung 

berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk 

tahap penyelidikan survei tinjau. Sejumlah kelas sumber daya yang 

belum ditemukan sama dengan cadangan batubara yg diharapkan 

mungkin ada di daerah atau wilayah batubara yang sama dibawah 

kondisi geologi atau perluasan dari sumberdaya batubara tereka. Pada 

umumnya, sumberdaya berada pada daerah dimana titik-titik sampling 

dan pengukuran serat bukti untuk ketebalan dan keberadaan batubara 

diambil dari distant outcrops, pertambangan, lubang-lubang galian, serta 

sumur-sumur. Jika eksplorasi menyatakan bahwa kebenaran dari 

hipotesis sumberdaya dan mengungkapkan informasi yg cukup tentang 

kualitasnya, jumlah serta rank, maka mereka akan di klasifikasikan 

sebagai sumber daya teridentifikasi (identified resources). 

 Sumber Daya Batubara Tereka (inferred Coal Resource) 

Sumber daya batubara tereka adalah jumlah batu bara pada daerah 

penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang dihitung dari 

berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk 

tahap penyelidikan prospeksi. Titik pengamatan mempunyai jarak yang 



21 
 
 

 
 

cukup jauh sehingga penilaian dari sumber daya tidak dapat diandalkan. 

Daerah sumber daya ini ditentukan dari proyeksi ketebalan dan tanah 

penutup, rank, dan kualitas data dari titik pengukuran dan sampling 

berdasarkan bukti geologi dalam daerah antara 1,2 km – 4,8 km. 

termasuk antrasit dan bituminus dengan ketebalan 35 cm atau lebih, sub 

bituminus dengan ketebalan 75 cm atau lebih, lignit dengan ketebalan 

150 cm atau lebih. 

 Sumber Daya Batubara Tertunjuk (Indicated Coal Resource) 

Sumberdaya batu bara tertunjuk adalah jumlah batu bara di daerah 

penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang dihitung 

berdasarkan dengan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 

untuk tahap eksplorasi pendahuluan. Kepadatan dan kualitas dari tiap 

titik pengamatan cukup untuk memungkinkan interpretasi yang realistis 

dari lebar, kedalaman, kualitas dan kuantitas batubara di tempat, dan 

untuk penyelidikan lebih rinci, sumber daya yang ditafsirkan cukup Ada 

alasan untuk tidak menunjukkan fluktuasi yang besar . Area sumber 

daya ini ditentukan oleh lebar yang diharapkan dari lokasi titik 

pengambilan sampel dan kualitas tanah lapisan atas, peringkat, dan 

data, berdasarkan bukti geologis dari area 0,4 km hingga 1,2 km. Pada 

daerah ini sampling batubara termasuk antrasit dan bituminus dengan 

ketebalan 35 cm atau lebih, sub bituminus dengan ketebalan 75 cm atau 

lebih, lignit dengan ketebalan 150 cm. 

 Sumber Daya Batubara Terukur (Measured Coal Resourced) 

Sumber daya batubara terukur adalah jumlah batubara di wilayah 

studi atau sebagian wilayah studi, dihitung berdasarkan data yang 

memenuhi persyaratan tahap eksplorasi rinci. Kepadatan dan kualitas 

dari tiap titik cukup untuk memberikan keyakinan dalam menafsirkan 

ketebalan, kualitas, kedalaman, dan kuantitas batubara di tempat. 

Daerah sumber daya ini ditentukan dari proyeksi ketebalan dan tanah 

penutup, rank, dan kualitas data dari titik pengukuran dan sampling 

berdasarkan bukti geologi dalam radius 0,4 km. Termasuk antrasit dan 
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bituminus dengan ketebalan 35 cm atau lebih, sub bituminus dengan 

ketebalan 75 cm atau lebih, lignit dengan ketebalan 150 cm. 

3.6.2. Cadangan Batubara 

Cadangan batubara dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu: 

 Cadangan batubara terkira yaitu sumberdaya batubara terunjuk dan 

sebagian sumberdaya batubara terukur, tetapi berdasarkan kajian 

kelayakan semua faktor yang terkait terpenuhi sehingga hasil kajiannya 

dinyatakan layak.  

 Cadangan batubara terbukti adalah sumberdaya batubara terukur yang 

berdasarkan kajian kelayakan semua faktor yang terkait telah terpenuhi 

sehingga hasil kajiannya dinyatakan layak (SNI, 1998). 

 

3.7. Metode Circular USGS 

Untuk perhitungan sumberdaya batubara dengan menggunakan metode 

Circular USGS (Wood dkk, 1983), terdapat beberapa langkah yang harus 

diikuti, yaitu: 

 Pembuatan peta sebaran batubara daerah penelitian 

 Pembuatan lingkaran (circular) pada tiap titik singkapan batubara yang 

ditemui, dengan mengacu pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Jenis sumberdaya mengacu pada jarak radius dari titik singkapannya 

(Wood dkk, 1983) 

Radius (Meter) Jenis Sumberdaya Batubara 

0-400 Sumberdaya Terukur (Measured Resource) 

400-1200 Sumberdaya Tertunjuk (Indicated Resource) 

1200-4800 Sumberdaya Terkira (Inferred Resouce) 

 

Setelah mendapatkan lingkaran dengan radius yang ditentukan untuk 

setiap lapisan batubara, jika ada perpotongan antara lingkaran yang dibuat, 

perpotongan tersebut digabungkan menjadi satu area. Oleh karena itu, dengan 

menggabungkan lingkaran dari setiap titik lapisan batubara, kita dapat 
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menghitung area dengan area tertentu dan kemudian jumlah sumber daya 

batubara. 

3.8. Metode Welloging 

Log adalah suatu grafik kedalaman (bisa juga waktu), dari satu set data 

yang menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan di dalam 

sebuah sumur (Harsono, 1997). Kegiatan untuk mendapatkan data log disebut 

”logging”. Logging memberikan data yang diperlukan untuk mengevaluasi 

secara kuantitatif banyaknya sumber daya di lapisan pada situasi dan kondisi 

yang sesungguhnya. Grafik log memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

mengetahui sifat-sifat batuan dan cairan.  

Saat ini well logging diartikan sebagai perekaman karakteristik dari suatu 

formasi batuan yang diperoleh melalui pengukuran pada sumur bor (Ellis and 

Singer, 2008). Well logging juga dapat digunakan untuk mengetahui sifat 

fisika suatu batuan dengan menggabungkan dua metode, yaitu: intepretasi 

data rekaman log (log intepretation) di lapangan, dan analisis batuan inti 

(core analysis) di laboratorium (Dewanto, 2009). 

Intepretasi data log merupakan suatu metode pendukung dalam usaha 

evaluasi formasi, yaitu dengan cara menggunakan hasil perekaman alat 

survey logging sebagai sumber informasi yang utama. Intepretasi ini dapat 

dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Dewanto, 2009). Saat ini 

logging dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang detail 

lingkungan bawah tanah. Tepatnya, logging dapat digunakan untuk 

mengkarakterisasi dan mengevaluasi batuan di sekitar lubang bor. seperti 

pada Gambar 8, selain itu logging dapat memberikan keterangan dari lapisan 

yang mengandung hidrokarbon, serta sejauh mana penyebaran hidrokarbon 

pada suatu lapisan. Logging juga dapat digunakan dalam eksplorasi 

pertambangan, seperti mineral maupun batubara. Pada eksplorasi batubara 

logging yang digunakan seringkali hanya beberapa kombinasi log, seperti log 

densitas, log gamma dan log caliper, meski tidak menutup kemungkinan 

digunakannya log lain seperti log resistivitas. 
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Gambar 8. Gambaran Perekaman Well Logging (Ellis dan Singer, 2008). 

 

3.9. Perangkat-Perangkat Welloging 

Terdapat beberapa perangkatawell logging yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini diantaranya adalah:  

3.9.1. Log Gamma Ray 

Prinsip dari log gamma ray (GR) adalah perekaman radioaktivitas alami 

bumi. Radioaktivitas GR berasal dari tiga unsur radioaktif yang ada di 

batuan: uranium (U), thorium (Th), dan potasium (K), yang terus menerus 

memancarkan GR dalam bentuk pulsa energi pancaran tinggi.  Sinar 

gamma ini dapat menembus batuan dan umumnya dideteksi oleh sensor 

sinar gamma yang merupakan detektor sintilasi.  

Setiap GR yang terdeteksi akan memberikan respon pulsa listrik pada 

detektor. Parameter yang direkam adalah jumlah respon yang tercatat per 

satuan waktu (Harsono, 1997). 

Menurut Rider (1996) respon sinar gamma terhadap berbagai litologi 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Respon sinar gamma terhadap berbagai litologi (Rider, 1996). 

3.9.2. Log Density 

Prinsip pengoperasian log densitas adalah sumber radiasi pengukur 

memancarkan sinar gamma dengan intensitas energi tertentu untuk 

menembus formasi/batuan. Batuan tersusun dari partikel mineral, yang 

tersusun dari atom-atom yang terdiri dari proton dan elektron. Partikel 

sinar gamma bertabrakan dengan elektron batuan. Akibat tumbukan ini, 

sinar gamma mengalami kehilangan energi (loss energy). Energi yang 

dikembalikan setelah tumbukan diterima oleh detektor pada jarak tertentu 

dari sumbernya. Semakin lemah energi yang diterima, semakin banyak 

elektron yang akan dikandung batuan. Dengan kata lain, partikel mineral 

per satuan volume membentuk batuan. Besar kecilnyaaenergi yang 

diterima oleh detektor tergantung dari:  

- Besarnya densitas matriks batuan.  



26 
 
 

 
 

- Besarnya porositas batuan.  

- Besarnya densitas kandungan yang ada dalam pori-pori batuan. 

(Harsono, 1997).   

Dalam log densitas kurva dinyatakan dalam satuan gr/cc, karena energy 

yang diterima untuk deflektor dipengaruhi oleh matrik batuan ditambah 

kandungan yang ada dalam pori batuan, maka satuan gr/cc merupakan 

besaran bulk density (ρb). Beberapa respon yang khas pada log densitas 

dalam satuan gr/cc dapat dilihat pada Gambar 10 

 

 
Gambar 10. Respon Log Density terhadap berbagai litologi (Rider, 1996) 
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Pada penelitan yang dilakukan, satuan dari log densitas adalah counts 

per second (CPS) untuk mempermudah perhitungan maka dilakukan 

konversi satuan dari CPS ke gr/cc. Nilai satuan CPS berbanding terbalik 

dengan nilai satuan gr/cc. Apabila defleksi log dalam satuan CPS 

menunjukkan nilai yang tinggi, maka akan menunjukkan nilai yang rendah 

dalam satuan gr/cc. Apabila nilai dalam CPS tinggi berarti sinyal 

radioaktif yang ditangkap kembali oleh sensor juga tinggi, hal ini 

disebabkan sinyal radioaktif yang mengukur kerapatan elektron dari 

batuan hanya sedikit, karena kerapatan elektron batuan rendah maka nilai 

kerapatan massa batuan dalam gr/cc juga rendah, dan sebaliknya apabila 

nilai dalam CPS rendah berarti sinyal radioaktif yang mengukur kerapatan 

elektron batuan lebih tinggi sehingga rapat massa dari batuan dalam gr/cc 

juga lebih tinggi. 

 

 

Gambar 11. Hubungan Antara Satuan CPS dan gr/cc (Warren, 2002). 

 

Berdasarkan Gambar 11. Konversi satuan dari CPS ke gr/cc dapat 

diperoleh dengan persamaan (1) maupun persamaan (2), sebagai berikut: 

   𝑌 = 177589𝑒−2.4325𝑥
            (5) 
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𝑋 =
ln(𝑦)−ln (74510)

−2.4325
     (6) 

Dengan, 

Y= nilai densitas satuan CPS 

X= nilai dnsitas  satuan gr/cc 

 

3.10. Interpretasi Welloging 

Interpretasi data log geofisika dilakukan untuk menentukan litologi pada 

setiap kedalaman di bawah permukaan. Setiap batuan merespon secara 

berbeda terhadap kurva logaritmik, memungkinkan Anda untuk menentukan 

jenis litologi. Sifat log dari beberapa batuan, termasuk sinar gamma dan log 

densitas, adalah:  

1. Batubara; gamma ray rendah dengan densitas rendah.  

2. Batulempung; gamma ray menengah dengan densitas menengah.  

3. Batupasir; gamma ray agak rendah dengan densitas menengah.  

4. Batu Konglomerat; gamma ray menengah dengan densitas menengah.  

5. Batugamping; gamma ray rendah dengan densitas menengah sampai 

tinggi.  

6. Batuan vulkanik; gamma ray rendah dengan densitas tinggi.  

Intepretasi log pada penelitian ini menggunakan dua jenis log 

dikombinasikan, yaitu gamma ray, dan densitas. Dalam hal ini ditunjukkan 

garis batas berupa coal line pada density log dan shale base line pada gamma 

ray log. Pada garis coal line dapat dilihat bahwa batuan yang mempunyai 

density paling rendah dapat diintepretasikan sebagai batubara. Dan pada garis 

shale base line dapat dilihat bahwa batuan yang lebih besar dari garis ini 

dapat diintepretasikan sebagai batuan lempung, sedangkan yang paling 

rendah adalah lapisan batubara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

jika density-nya paling rendah, gamma ray-nya juga rendah maka lapisan itu 

dapat diintepretasikan sebagai lapisan batubara.  
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3.11. Menentukan Ketebalan Lapisan Batubara 

Log yang digunakan untuk menenentuan ketebalan batubara dan parting 

adalah kombinasi dari log gammaray, logadensitas, dan caliper. Log LDS 

dibuat secara khusus untuk menghasilkan kombinasi log yang dapat 

digunakan untuk menentukan ketebalan dari batubara, sedangkan SSD untuk 

melakukan identifikasi rongga – rongga, misalnya pada roof dan floor. 

Pengukuran titik –titik batas pada garis transisi antara lapisan batubabara, 

roof dan floor serta parting mempunyai cara yang berbeda untuk masing-

masing komponen log densitas . Batasan untuk setiap log adalah sebagai 

berikut yang ditunjukan pada Gambar 12. 

- Sinar gamma = 1/3 panjang garis menuju lapisan yang berdensitas rendah. 

- LSD = 1/3 panjang garis menuju lapisan yang berdensitas rendah. 

- SSD = 1/2 panjang garis defleksi  

 
Gambar 12. Penentuan Ketebalan antara Log LSD ( Long Spacing Density) dan 

SSD (Short Spacing Density) (Hunt, 1984) 

 

3.12. Analisis Batuan Inti (Core) 

Core atau Batuan Inti merupakan data bawah permukaan yang paling 

mahal, karena merupakan data yang langsung memperhatikan bukti nyata dari 

kondisi bawah permukaan. Perbedaannya dengan data laininya, seperti halnya 
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data log dan seismic, batuan inti (Core) tidaklah meberikan nilai-nilai atau 

rekaman data yang mencirikan sifat-sifat atau karakter dari batuan, tapi 

langsung memperlihatkan bagaimana kondisi dari batuan itu sendiri. Data 

Core ini mendefinisikan litologi pada setiap kedalaman di bawah permukaan. 

Setiap batuan memiliki reaksi tersendiri terhadap kurva Log, sehingga dapat 

diketahui sifat dari litologinya. 

Data ini diperoleh dengan menggali lapisan bawah tanah menggunakan 

bor dengan lubang di tengahnya. Sampel batuan yang terkumpul disimpan 

dalam core barrel, dengan harapan akan tetap pada kondisi aslinya saat 

sampel mencapai permukaan. Keuntungan dari data inti adalah batuan tidak 

bercampur dengan material luar atau hancur. Oleh karena itu, litologi dapat 

diketahui pada kondisi sebenar benarnya, terutama kondisi bawah permukaan, 

tergantung pada struktur sedimen dan sifat fisik lainnya seperti porositas, 

permeabilitas, dan kekerasan batuan (Rock Hardness) dengan pengukuran 

langsung. Analisis batuan inti merupakanaacuan untuk mengidentifikasi 

litologi melalui deskripsi. Langkah awal dalamaanalisis deskripsi adalah 

mengenali objek analisis secara kualitatif mulaiadari tampak luar sampai 

unsur pembentuknya. Pengenalan analisis objekasangat penting karena 

menentukan jenis dan urutan analisi lanjut yangaperlu dilakukan agar 

analisisnya bermanfaat. Hal-hal yang perlu dideskripsikan pada core, yaitu:  

 Jenis batuan, berdasarkan jenisa batuan murni atau komponen yang 

terbanyak atau dominan. 

 Warna, kenampakan warnaabatuan  

 Kekerasan , ukuran kekerasan batuan 

 Ukuran butir, berdasarkan standar baku internasional (Skala Wentworth) 

 Derajat kebundaran, kenampakan butiran dibandingkan dengan bentuk 

bola. 

 Mineral/komponen ikutan, pengamatan berdasarkan mineral ikutan 

sebagai semen. 

Tujuan utama dari deskripsi core ini adalah untuk membagi lapisan-

lapisan sedimen sepanjang interval core untuk dikorelasikan antar lubang bor 

(Koesoemadinata, 1978).  
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

 

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2018 hingga maret 2019 di 

Satuan kerja Eksplorasi dan Geoteknik PT. Bukit Asam TBK kemudian 

dilanjutkan Pengolahan dan Pemodelan Data di Jurusan Teknik Geofisika 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. Berikut ini merupakan tabel susunan 

kegiatan penelitian. 

Tabel 3. Susunan Jadwal Penelitian 

No 

Kegiatan 

Jadwal Penelitian   

2018 2019 2021 2022 

feb Mar okt  Sep Des sep nov Des Apr Mei 

1 Studi Literatur               

2 Penulisan Laporan  Awal               

3 Pengolahan Data               

4 Seminar Usul               

5 Interpretasi               

6 Penulisan Laporan Akhir               

7 Seminar Hasil               

8 Ujian Skripsi               
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4.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data Log Sumur 

2. Data Core 

3. Peta Area Penelitian 

4. Software Microsoft Office 

5. Software WellCad v4.3 

6. Software Minescape 5.7 

7. Software Arcgis 10.3 

 

4.3. Prosedur Penelitian 

Pengolahan data hasil pengukuran lapangan yang berupa data core, data 

Log, data Stratigrafi, dan juga data Kualitas batubara dari daerah penelitian 

dilakukan dengan langkah-langkah seperti pada Gambar 10. Data tersebut 

dilakukan beberapa analisis dan juga pengolahan untuk  memperoleh model 

dari lapisan bawah permukaan daerah penelitian dan juga nilai estimasi 

cadangan batubara daerah penelitian. 

4.3.1. Analisis Data Logging Geofisika 

Penelitian ini menggunakan salah satu aplikasi dari metode geofisika 

yaitu logging geofisika untuk mengetahui hubungan karakteristiknya 

terhadap nilai proksimat pada lapisan batubara. Geophysics Well Logging 

merupakan suatu metode geofisika yang mengukur besaran-besaran fisik 

batuan yang memberikan informasi bawah permukaan yang meliputi 

karakteristik litologi, ketebalan lapisan, kandungan fluida, korelasi 

struktur, dan kontinuitas batuan dari lubang bor (Gordon H., 2004). Log 

geofisika yang digunakan pada penelitian ini berupa data Log Gammaray 

dan juga Log Density  untuk mengetahui litologi dari bawah permukaan 

daerah penelitian. Data Log yang digunakan pada proses analisis ini 

berupa 6 titik sumur dimana pengolahan menggunakan software WellCad. 
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4.3.2. Interpretasi Litologi 

Parameter logging geofisika yang digunakan untukainterpretasi pada 

penelitian ini adalah Log Gammaray dan Log Density.aLog gammaray 

merekam nilai radioaktivitas alami batuan yaitu unsurauranium (U), 

thorium (TH) serta potassium (K) yangaterdapat dalam batuan.aSedangkan 

log densitas merupakan tipe log porositasayang mengukur densitas 

elektron suatu batuan. Nilai yang didapatkan dariahasil pengukuran ini 

berdasarkan besarnya densitas matriks batuan, porositasabatuan, dan 

densitas kandungan yang ada dalam pori-pori batuan (Hower, 2002). 

Prosesainterpretasi litologi dilakukan dengan mencocokan respon dari 

batuanaterhadap nilai log gammaray dan juga nilai log density 

kemudianadiyakinkan kembali dengan data core  yang telah diperoleh 

sebelumnya. 

4.3.3. Klasifikasi Data Kualitas Batubara 

Data kualitas batubara yang telahadidapatkan dari laboratorium 

sebelumnya diklasifikasikan berdasarkanaASTM. Hasil analisis proksimat 

yang dilakukan pada laboratoriumamemiliki nilai kalori pada basis 

pelaporan air dried basis (adb).aPada basis adb ini, contoh batubara 

ditempatkan pada ruangan udaraaterbuka, sehingga secara perlahan kadar 

airnya akan mencapai titikakesetimbangan dengan kelembaban udara. 

Dimana data tersebut berupaainherent moisture, volatile matter, fix 

carbon, ash, total sulfur,dan calorie value.  

4.3.4. Pemodelan Lapisan Batubara 

Pemodelan 2D dan 3Dadari lapisan batubara dilakukan untuk 

memodelkan lapisan batubaraadalam gambaran 2D dan 3D. Pemodelan ini 

dilakukan menggunakan SoftwareaMinescape 5.7. Proses ini diawali 

dengan mengimport beberapa fileayang telah disiapkan sebelumnya. 

Selanjutnya membuat batasan areaayang akan dikerjakan dengan cara 

membuat sheet spec. Setelah munculadesain area yang akan dimodelkan 

dilanjutkan dengan menginput data drillhole untuk menampilkan titik bor 

dan juga menginformasikan litologi batubara dan juga ketebalannya pada 
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tiap lubang bor. Setelah model area dan juga titik bor telah ditampilkan 

kemudian dapat dilanjutkan prosesnya untuk menampilkan gambaran 2D 

dan 3D dari lapisan batubara.  

4.3.5. Perhitungan Sumberdaya Batubara dan Peringkat Batubara 

Setelah dilakukan pemodelan darialapisan batubara maka dapat 

dilanjutkan ke proses perhitunganasumberdaya batubara. Estimasi 

sumberdaya dilakukan menggunakan metodeAcircular USGS. Metode ini 

dilakukan dengan cara menghitung estimasiasumberdaya batubara dengan 

pembuatan lingkaran (circular) pada titik titikabor dengan radius radius 

yang telah ditentukan kemudian didapatkanAjenis sumberdaya terukur 

(Measured resource), tertunjuk (Indicated Resource), danAterkira 

(inferred resource). Sedangkan untuk penggolongan batubara 

menggunakan klasifikasi ASTM, batubara digolongkan berdasarkan 

nilaiakalori pada  basis pelaporan dry mineral matter free (dmmf). 

Analisisadengan menggunakan basis dmmf ini akan memberikan gambaran 

mengenai komposisi organik murni pada batubara (Wood dkk, 1983). 
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4.4.  Diagram Alir 

Diagram alir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Diagram alir penelitian  

Study Literatur 

Mulai 

Pemodelan Lapisan Batubara 

Pada Minescape 5.7 

Perhitungan Sumberdaya 

Batubara dan Peringkat 

Batubara  

Density 

 

Gamma Ray 

Data Core Data Log Data Stratigrafi 
Data Uji Kualitas 

Batubara 

Analisis Data Log 

Analisis Litologi 

Interpretasi 

Litologi 

 

Model 2D dan 3D 

Lapisan Batubara 

 

Selesai 



 

 

VI. KESIMPULAN 
 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Bedasarkan pengolahan data yang telah dilakukan pada daerah penelitian 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Litologi batuan pada daerah penelitian terdiri dari batu pasir, batu pasir 

karbonan, batu lempung, batu lanau, batu lempung, batubara seam A1, 

batubara seam A2, batubara seam B, batubara seam C, batubara seam C1, 

dan batubara seam C2.  

2. Berdasarkan hasil uji kualitas proksimat batubara yang berbasis adb yang 

kemudian dikonfersikan ke basis dmmf dan diklasifikasikan dengan 

klasifikasi ASTM didapatkan bahwa pada daerah penelitian peringkat 

batubara setiap seam sama yaitu high-volatile B Bituminous. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan  rata rata ketebalan batubara 

ialah seam A1 dengan ketebalan 8,4 meter, seam A2 13,12 meter, seam B 

19,05 meter, seam C 8,03 meter, seam C1 8,23 meter, dan seam C2 1,28 

meter. Sedangkan estimasi sumberdaya pada daerah penelitian 

berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode circular USGS pada 

seam A1 sebesar 60.206.340 ton, seam A2 sebesar 118.133.960 ton, B 

sebesar 142.125.690 ton, C sebesar 26.554.420 ton, C1 sebesar 13.024.780 

ton, dan seam C2 sebesar 8.088.360 ton. 

6.2.  Saran 

Bedasarkan hasil yang didapatkan, penulis menyarankan untuk melakukan 

studi lebih lanjut menggunakan data sumur yang sesuai dengan jumlah lubang 

bor yang digunakan untuk memperkuat identifikasi litologi pada daerah 

penelitian. Selain itu dapat dilakukan pemodelan 3D daerah bawah 

permukaan dengan litologi lengkap yang telah di interpretasikan sebelumnya.  
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